
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

      ท่ี  ๕๒๒ / ๒๕๖๒ 
   เรื่อง  แตงตั้งครูและบุคลากรปฏบัิติหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินงานคณะสี ประจําป ๒๕๖๒  

………………………………………………… 
 

 ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  จะไดดําเนินงานและกิจกรรมเปนคณะสี  เพ่ือใหการบริหารงานและ
การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินงานคณะสี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบราชการ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคลองกับนโยบาย แผนงานทางราชการท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหไดมาตรฐานเกิดสัมฤทธิ์ผลแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗     จึงแตงตั้งและมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  
 

คณะกรรมการคณะสีเหลือง 
 

 ๑. นางญาดา    มาอวน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุมาพร    แกวปวน   รองประธานดานกิจกรรม 
 ๓. นายพินิจ    ทังสุนันท   รองประธานดานวินัย 
 ๔. นางศรีเริญ    มีพิมพ   เหรัญญิก 
 ๕. นางพันนภา    วลีดํารง   ประชาสัมพันธ 
 ๖. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
 ๘. นายธนวัฒน    สิทธิตัน   กรรมการ 
 ๙. นางลําดวน   ติดทะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการคณะสีชมพู 
 

๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยพิชิต  อุดคํามี   รองประธานดานกิจกรรม 
๓. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  รองประธานดานกิจกรรม 
๔. นางสาวอําภา    เขียวดี   รองประธานดานวินัย 
๕. นางสาววรัญญา  เปงปง   เหรัญญิก 
๖. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  ประชาสัมพันธ 
๗. นายสุทน  คุมเสม   กรรมการ 

/นายเอกดน  อินตะปน... 



๘. นายเอกดน  อินตะปน   กรรมการ 
๙. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการคณะสีเขียว 
 

๑. นายสุรัตน  จี้ฟู    ประธานกรรมการ 
๒. นางลาวัลย  ขยันขาย   รองประธานดานกิจกรรม 
๓. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   รองประธานดานวินัย 
๔. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล  เหรัญญิก 
๕. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   ประชาสัมพันธ 
๖. นางเสาวนีย  แสงหงส   กรรมการ 
๗. นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
๘. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๙. นางสาวสุนิสา  บุญผล   กรรมการ 
๑๐. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการคณะสีแดง 
   

๑. นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง   รองประธานดานกิจกรรม 
๓. นางสาวสุภาพร  เปงปง   รองประธานดานวินัย 
๔. นางศิริญญา  หลาเต็น   เหรัญญิก 
๕. นางสาวอัมพร  นามณี   ประชาสัมพันธ 
๖. นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการ 
๗. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๘. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการคณะสีน้ําเงิน 
 

๑. นางสาววัชรินทร  แกวมูล   ประธานกรรมการ 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก   รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศนรินทร  อินกองงาม  รองประธานดานกิจกรรม 
๔. นางสาวอรนุช  เรือนคํา   รองประธานดานกิจกรรม 
๕. นางฉวรัตน  คําธัญ   รองประธานดานวินัย 
๖. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   เหรัญญิก 
๗. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  ประชาสัมพันธ 
๘. นางอรพินธ  กันทะรัน   ประชาสัมพันธ 
๙. นางพิชยา  ชูมก    ประชาสัมพันธ 
๑๐. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 

 

/บทบาทและหนาท่ีงานคณะสี... 



บทบาทและหนาท่ีงานคณะสี  
 ๑. ประสานงานระหวางกลุมฯ กับครูในคณะสี 
 ๒. สงเสริมและกระตุนเตือนใหนักเรียนในคณะสีรูจักการปกครองตนเองแบบพ่ีปกครองนอง เพ่ือใหเกิด
ความรักความสามัคคี ความผูกพันในสถาบัน   
 ๓. สงเสริมใหนักเรียนในคณะสีมีจิตสํานึกท่ีดีในการรับผิดชอบตอโรงเรียน และสังคม 
 ๔. รับผิดชอบดูแลความสะอาดในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๕. จัดครูปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันในจุดตางๆ ตามท่ีกลุมสกํีาหนด 
 ๖. ดําเนินการ การจัดกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา ใหเปนระเบียบเรียนรอย 
 ๗. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแขงขันในดานตางๆ เชน การแขงขันกีฬา ดนตรี ตอบปญหา
วิชาการและอ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ๘. ดูแลควบคุมความประพฤติและแกไขพฤติกรรมของนักเรียนใหอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน
และอยูในกรอบอันดีงามของสังคม 
 ๙. ดูแลควบคุมในดานการแตงกายของนักเรียน  ตลอดจนทรงผมการใชเครื่องสําอาง และการใช
เครื่องประดับตางๆ ของนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
 ๑๐. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 
 ๑๑. บันทึกขอมูล สถิติตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปองกันและแกไขปญหาตอไป 
 ๑๒. ประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น 
 ๑๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้  ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวงและบังเกิดผลดีตอทางราชการ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๓   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
      

 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


